
  
  بازي ھمراه بھ آموزش

  
آن ھا از طریق بازی چیزھای زیادی .برای کودکان بازی یعنی زندگی

در .می آموزند که شاید با ھیچ روش مستقیمی نتوان آن را به او یاد داد
این بین استفاده از بازی در آموزش دروس نیز بسیار کارا وجالب 

بیشتر مطالب درسی را به بازی تبدیل کرد واجازه داد تا می توان .است
  .دانش آموز با بازی زندگی وتحصیل علم کند

بازی که به تکرار وتمرین دانش آموز ونوعی ارزشیابی   یکی ازوسایل
تکوینی از آنچه او درحال یاد گرفتن است می پردازد، مسیر ھای بازی 

نمونه ای از این .داست که می توان با اھداف مختلف طراحی نمو
مسیر ھای بازی را طراحی کرده ام که با استفاده از تصاویر ،مقوا 

  .،ماژیک ،مھره منچ وتاس می توان آن را ساخت واستفاده نمود 
مھره را در خانه ی اول قرار بدھید  ۶تاس بریزید وبا آوردن شماره 

در .ومجددا تاس بریزید وبه تعدادی که تاس نشان می دھد،حرکت کنید 
صورتی که به خانه ھایی که تصویر دارد رسیدید،نام تصویر را بخش 
کنید ودر صورتی که به خانه ھای خالی رسیدید استراحت کنید و وقتی 

حریف می تواند .(به خانه ھای گل رسیدید از حریفتان دستور کار بگیرید
خانه به عقب برگردد یا جلو ٢به عنوان دستور کار بخواھد که بازیکن 

ود یا یک سوال آموزشی از او بپرسد ودر صورتی که درست بود به او بر
اجازه ادامه بازی بدھد یا او را در صورت غلط بودن از یک دور تاس 

ھر کدام از بازیکنان که زودتر به خانه ی پایان .)ریختن محروم کند
برای استفاده ی بھتر از این بازی می توانید لیستی .رسید،برنده است

ضعف واشتباھات متداول دانش آموز تھیه ودر صورت رسیدن ازموارد 
به خانه ھای گل انجام آن را دستور دھید تا دانش آموز در ضمن بازی 

می توان دستور اصلی .به تمرین وتکرار این مشکالت پرداخته باشد
بازی که بخش کردن نام تصاویر بود را به بیان صدای اول وآخر تصاویر 

حروف نام تصویر را یاد گرفته به نوشتن نام ودر صورتی که ھمه ی 
تصویر یا گفتن کلمه ای دیگر که صدای اول یا آخرش مانند نام تصویر 

در نظر داشته باشید دستورات کار شیرینی ولذت .باشد،تغییر دھید
  .بازی را کم نکند
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